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Gondolatok
a dramaturgiákról

I.

A dramaturg mint közvetítő
A témával való foglalkozás voltaképpen
már válasz az alapkérdésre: szükség van-e
dramaturgiákra egyáltalán? A dramaturg, ez
a viszonylag újkeletű, a színházon belüli
munkamegosztásnak egy későbbi
szakaszában kialakult funkció ugyanis a
világon sok helyütt ismeretlen (ott is, ahol
egyébként rendszeres színházi élet zajlik),
ahol ismerős, ott sem jelenti mindenütt
ugyanazt, a színházi hierarchiában
elfoglalt helye, megbecsültsége is változó;
mindebben különbözik a hagyományos
vagy mindenesetre a dramaturgénál
hagyományosabb feladatköröktől, a
színész, az író, a rendező funkciójától.
Újabban egyre többet hallunk „az író
színházáról", „a színész színházáról", „a
rendező színházáról", sőt, „az igazgató
színházáról" is (amennyiben tudni-illik
nem adminisztratív managerről, ha-nem
animateurről van szó) - „a dramaturg
színháza" még nem született meg, és
ebben a formában alighanem nem is fog
megszületni. (Bár, s erre még visszatérek,
egyre több jel mutat rá, hogy bizonyos for-
mában igenis módja van bekerülni a fenti
idézőjelek közé.) A dramaturg ugyanis
többek között abban különbözik a szín-ház
többi művészeti munkatársától, hogy az
arány önmaga kiteljesítése és a mások
irányában betöltött közvetítői szerep kö-
zött nagy mértékben az utóbbi felé tolódik
el, míg a színészek, rendezők eseté-ben az
első tényező nagyjából egyenrangú a
másodikkal.

Ez a közvetítői szerep sokféle összefüg-
gésben érvényesül. Egyfelől író és ren-
dező, író és igazgató, esetleg író és színé-
szek között lép működésbe (természete-
sen akkor is, ha az író már nem él, vagy
nem az adott országban él), másfelől , s ez
legalább olyan fontos: színház és közön-
ség, vagy, mondjuk látszólag nagyké-
pűbben, színház és társadalom között. (A
megfogalmazás valójában csöppet sem
nagyképű; a társadalmat a színház
vetületében közönségnek hívják, bele-
értve ebbe mind a tényleges, mind a po-
tenciális, vagyis a már meghódított és a
még meghódítandó közönséget.) Rakod-
czay Pál Dramaturgiájában már 1902-ben
olvashatjuk ezeket az alapvető sorokat:

„E dramaturg hivatala igen fontos. Ő
munkája közben megelőzi a közönséget, és mi-
dőn olvas, lelkileg ennek szemével kell néznie."

(Kiemelés tőlem - Sz. J.) Ha jól meggon-
doljuk: éppen ez a fajta közvetítői szerep
biztosítja a dramaturg igazi „halhatatlan-
ságát". A napi gyakorlatban feladatának
lényege természetesen az, hogy az irodal-
mat képviselje a színház s a színházat az
irodalom felé, s e tevékenység eredmé-
nyeképpen a művészeket minél színvona-
lasabb szöveganyaghoz juttassa. Azonban
ennek az összekötői posztnak ennél sokkal
mélyebb a tartalma.

A színházon belüli munkamegosztás
nem merev, egymást kölcsönösen kizáró
alternatívákból áll, tehát a következő
megfogalmazások sem értelmezhetők
kizárólagos jellegű abszolútumokként, a
tendenciákat tekintve azonban mégis
igaznak tetszenek. Vagyis: a színészek
többnyire azt játsszák el, amit rájuk osz-
tanak, egy produkcióért vagy egy szín-ház
műsoráért ők tehetők a legkevésbé
felelőssé. A rendezők, kivált a főrende-
zők-művészeti vezetők már sokkal na-
gyobb felelősséget viselnek, de gyakorló
művészek lévén bocsánatosan esnek
szubjektivizmusba (ami bizonyos fokig
éppenséggel elidegeníthetetlen eleme a
művészi alkatnak) : egyéni „szerelmeik",
vízióik gyakran túlnőnek más meggon-
dolásokon. Az igazgatók pedig,
amennyiben nem tartoznak az animateur-
kategóriába, hanem inkább
managertípusok, könnyen hajlanak rá,
hogy a kassza, a közönségsiker avagy a
valamiképp biztonságosabb,
kockázatmentesebb megoldás
szempontjait részesítsék előnyben. Mun-
katársuk, a dramaturg - persze ideális
esetben - itt élhet, hivatásánál és funk-
ciójánál fogva, a maga korrekciójával.
Mivel elméleti, esztétikai, politikai kép-
zettsége és tájékozottsága az adott közös-
ségen belül a legmagasabb (legalábbis így
kellene hogy legyen), neki töretlenül kell
képviselnie a színház s azon belül saját
színháza társadalmi küldetését, és tudnia
kell, hogy az adott társadalmi helyzetben e
küldetésnek eszmei és művészi
szempontból egyaránt miként kell a leg-
magasabb szinten eleget tenni. Munka-
köre magában foglalja, hogy elméletileg
is, gyakorlatilag is állandó kapcsolatot
tartson a társadalom - a tényleges és a
potenciális közönség - igényeivel és elvá-
rásaival. Ismétlem: ez semmiképp sem je-
lent holmi tételes antagonizmust. Jelent
természetes összhangot a művészeti ve-
zetéssel, de jelent - s jelentsen is - pezsgő,
alkotó vitákat.

Elöljáróban ki szeretném mondani azt is:
ez a közvetítői funkció - kivált mert
többnyire elszegényítve, egyoldalúan is
értelmezték - rányomta bélyegét a dra-
maturg presztízsére, olyannyira, hogy
munkakörét mindmáig nem is tekintik
művészi jellegűnek. Jó esetben irodalmi
tanácsadónak, művelt, jó ízlésű lektornak
számít, de nemegyszer szimpla tisztvise-
lőszámba megy. A szakkönyveinkben
megjelent definíciók is e szűken vett ta-
nácsadói, közvetítői szerepet hangsúlyoz-
zák: „ .. a színház irodalmi szakértője és
tanácsadója . . ." (Színészeti Lexikon,
Budapest, 1930), ,,... a színház állandó
alkalmazottja, az igazgató művészeti ta-
nácsadója . . ." (Színházi Kislexikon, Bu-
dapest, 1969). Persze, a dramaturg ilyen
értelemben is betöltheti hivatását, kivív-
hat közmegbecsülést, csak épp a művé-
szeti vezetés egyenrangú partnerévé nem
tud emelkedni. Ezért érdemelnek világ-
szerte, így nálunk is fokozott figyelmet és
tanulmányozást azok a tendenciák, melyek
egy újszerű, alkotó dramaturgtípus
kibontakozására mutatnak, pontosabban:
olyan dramaturgéra, akiben elvá-
laszthatatlanul kapcsolódik egybe a köz-
vetítői s az alkotó funkció. E tendenciák
elemzése nem öncélú kutatómunka, nem
az az óhaj vezérli, hogy a többi színházi
munkakör után „futtassuk fel" már vég-re
a dramaturgot is. Az újtípusú dramaturg
megjelenése nem átmeneti nagyzási
hóbortból vagy valamilyen esetlegességből
fakad. Ahol felbukkan, mindig jelen-tős
rendezőegyéniség partnereként bukkan fel,
és társas viszonyuk mögött jelen-tős és
gyakran újszerű színházi teljesítmények
állnak. Ha ilyen esetekben a köz-tudatba
természetesen a rendező neve kerül is be,
hiszen a nyilvánosság előtt ő szerepel, és
önálló alkotóművészként teljesítménye
sokkal jelentősebb - legalább-is szakmai
berkekben nyilvánvaló a dramaturg
szerepe is, és ilyen értelemben, ahogy az
elején már utaltam rá, a dramaturg is
bekerülhet az idézőjelbe, s beszélhetünk
„rendezői-dramaturgi színházról".

E dolgozat megírása előtt - mint arról
még majd szó lesz - több magyar drama-
turgot kérdeztem meg. Egyikük, Müller
Péter, örvendetes meglepetésként, nem
mint dramaturg, hanem mint drámaíró
szólt hozzá e kérdésekhez, mondván, hogy
a maga részéről nem hisz a dramaturg
szuverén, színházformáló lehetőségeiben,
akinek - szerinte - nem is ez a dolga, mert
színházat csak író, rendező vagy színész
teremthet. Első látásra tetszetős



megállapítások ezek, de napjainkban
mégsem egészen helytállóak. A fejlődés
jelen fázisában jelentős színházak ott jöt-
tek létre, ahol a magas művészi színvonal
hasonlóan magasrendű tudatossággal,
filozófiai látókörrel párosult. Bár Szta-
nyiszlavszkij maga is kiemelkedő elméleti
szakember volt, de mellette, pótolhatatlan
társként, ott állt Nyemirovics-Dancsenko
(és rajta kívül a Művész Szín-háznak
Markov személyében még egy ki-váló
dramaturgja is volt); Brecht, a par
excellence író vagy Peter Brook, a par
excellence rendező egyszemélyben jelen-
tős, egyéni felfogású elméleti szakembe-
rek is. Az angol színház elmúlt két évti-
zedének felvirágzása három fő műhely-
ben bontakozott ki: a Nemzeti Színház-
ban, a Royal Shakespeare Companyben és
a Royal Court Theatre-ben - mindhá-
romnak igen színvonalas dramaturgiája
volt és van. (A következő fejezetben
egyébként ezekre a külföldi példákra
részletesebben kitérek.) Es hogy saját
portánkon maradjunk: ahol ma s a közel-
múltban jelentős színházi teljesítmények
születtek - ott egyenértékű dramaturgiai
munka is állt a háttérben. A XX. század
színháza nem tehetett s egyre kevésbé te-
het eleget társadalmi feladatának ösztönös
vagy csak szakmailag tudatos művészi
munkával; teljes elméleti felkészültséggel
kell porondra lépnie. Olyan társulatoknál,
melyek ezt a missziót nem vállalják,
elméleti felvértezettség, dramaturgiai
munka nélkül is születhetnek persze egyes
csillogó, bravúros teljesítmények, és
üzemelhet menetrendszerűen a színház;
ezt a fajta színházat valóban csinálhatják
írók, rendezők, színészek egy-magukban,
napról napra, produkcióról produkcióra.
De a kor legmagasabb szín-vonalán álló,
jelentős, tudatformáló szín-ház nem
nélkülözheti a dramaturgot, ha nem is a
személyt magát, de mindeneset-re, bárki
végzi is: a dramaturgiai munkát, amely
önmagában ugyan valóban nem
színházteremtő erő, de egyre inkább a
színházteremtés elidegeníthetetlen részévé
válik.

Ennek az írásnak nem az a célja, hogy
feldolgozza a dramaturg funkciójának
történeti fejlődését hazánkban és külföl-
dön, majd a dramaturgiák mai helyzeté-ről
adjon egyetemes áttekintést, és végül
tudományosan megalapozott képet
nyújtson a várható fejlődésről. Ez a munka
feltétlenül indokolt és rendkívül izgalmas
lenne; megérne egy több száz oldalas
monográfiát is. Ez a dolgozat azonban
csak kezdeti lépés, szerény kísérlet. Ösz

szevetve az évek során szerzett hazai és
külföldi vonatkozású ismereteket a jelen-
leg működő magyar dramaturgok véle-
ményével, részben a mostani hazai helyzet
néhány fő vonását szeretném össze-
foglalni, részben felhívni a figyelmet né-
hány tanulságos külföldi tapasztalatra, s
végül, a rendelkezésre álló adatok és té-
nyek alapján utalni kívánok a további fej-
lődés lehetséges és nézetem szerint kívá-
natos tendenciáira, valamint néhány
konkrét, megoldásra váró problémára.

Pillantás a határokon túlra

A hazai és a nemzetközi fejlődést tekintve
egyaránt bizonyos: a dramaturg funkció-ja
nem kívülről a színházakra kényszerített,
mesterséges képződmény. A rá való igény
világszerte egyre több helyen szüli meg a
posztot s a posztra az embert.

A munkakör, mint köztudomású, a
német nyelvterületen alakult ki, összefüg-
gésben a „Bildungstheater", a közönség
művelésének funkcióját tudatosan vállaló
színház kifejlődésével. A német példa
nyomán kerültek a jelentősebb, elsősorban
a Nemzeti Színház típusú intézményekhez
dramaturgok a XIX. század második
felétől a kelet-európai országokban, így
Magyarországon is. A 11. világ-háború
után aztán valamennyi európai szocialista
országban felkerült a dramaturg a színházi
munkavállalók listájára, általában a
hagyományos értelemben: irodalmi
tanácsadóként, az írók konzultánsaként, a
műsorra kerülő drámák át-dolgozásának
felelőseként. Az utóbbi év-tizedekben ez a
típusú dramaturg jelenik meg a nyugat-
európai szubvencionált társulatoknál is, és
fellépését joggal értékelik igen pozitív
jelként. Ezek az együttesek ugyanis az
1945 óta kialakult társadalmi helyzetben
egyre fokozottabb szükségét érzik annak,
hogy a társadalom minél szélesebb
rétegeivel kontaktust teremtsenek, és
mivel ilyenkor az első felmerülő kérdés a
„mit játsszunk ?", szinte természetes,
hogy ennek megválaszolására szakembert
keresnek. Legenda már, hogy mikor az
Angol Nemzeti Színház már az alakulás
időszakában, az angol színház
történetében lényegében első esetként,
dramaturgot szerződtetett, méghozzá a
döntő befolyással rendelkező Kenneth
Tynan, az 1956-ban indult dühös fiatalok
drámaírói mozgalmának harcos kritikus-
mentora személyében, Tynan
bemutatkozásul egy 400 dráma-címből
álló listát terjesztett igazgatója, Laurence
Olivier elé: nézete szerint ezeket a
műveket kell az elkövetkező évek-

ben eljátszania egy brit nemzeti színház-
nak ahhoz, hogy társadalmi-kulturális
missziójának eleget tehessen. Valamivel
később a Royal Shakespeare Company is
szerződtetett dramaturgot, pontosan akkor,
mikor Peter Hall, a dinamikus, új, fiatal
animáteur-igazgató felismerte, hogy a
színház elsorvad, tönkreteszi önmagát és
Shakespeare-t, ha csak Shakespeare-t
játszik, és bérbe vette a londoni Aldwych
Theatre-t egyéb klasszikusok, továbbá
modern külföldi művek, de első-sorban új
angol drámák bemutatására. Ez pedig
dramaturg nélkül már nem ment. A
posztot jelenleg egy másik korábbi vezető
színikritikus, Ronald Bryden tölti be.
Kevesebb jót ígér a Comédie Française
választása, bár a döntés mindenképp
szimptomatikus: 1975-től kezdve az
addigi lektori bizottság (comité de lecture)
élén, a nagymúltú színház történetében
először, kinevezett fődramaturg működik
majd. A poszt első birtokosa a
legtekintélyesebb francia színikritikus,
Jean-Jacques Gautier, aki a Le Figaro
hasábjain a nagypolgárság politikai és
művészi igényeinek szócsöve volt.

A teljesség igényéről e felsorolásban
nem lehet szó. Mégis, hadd említsek egy
érdekes példát a hagyományosabb dra-
maturg-munkakör kiterjesztett átvételére,
mégpedig Hollandiából, ahol az utóbbi
években elszaporodtak a bár szubvenciót
élvező, de kicsiny, kamarajellegű szín-
házi vállalkozások. Ezek dramaturgot
foglalkoztatnak ugyan, de ennek, termé-
szetszerűleg, nincs módja rá, hogy a köz-
vetlenül nem értékesíthető írói alkotá-
sokkal is foglalkozzék. Ezért létrehoztak
egy Központi Dramaturgiai Tanácsot;
ehhez küldik be az egyes társulatok dra-
maturgjai az ilyen ígéretes, de előadásra
még nem érett szövegeket. A Tanács el-
olvassa a szóban forgó művet, s ha a maga
részéről is érdemesnek tartja, kirendel a
szerző mellé egy szakképzett dramaturgot,
aki hetekig, vagy ha kell, hónapokig
együtt dolgozik a szerzővel, amiért a
szubvenciót élvező Tanács természetesen
megfizeti. A közös munka végtermékét
aztán a Tanács ismét elbírálja, és ajánlásá-
val ellátva bocsátja a színházak, lehetőleg a
beküldő színház rendelkezésére. Hogy ez
az eljárás mennyire eredményes, az tá-
volról nem ítélhető meg; mindenesetre
problematikusnak tűnik egy konkrét
színháztól független, hogy úgy mondjam,
absztrakt dramaturg szaktanácsadása,
noha persze konkrét színháztól távol,
íróasztal mellett is születtek már jó drá-
mák. Az esetet inkább azért említettem,



hogy jelezzem: mennyire összefügg a
dramaturg funkciójának elterjedése és
presztízsének megnövekedése az új, hazai
drámaírás jelentőségének felismerésével.

Vannak aztán olyan esetek, mikor a fő-
dramaturg funkcióját maga a művészeti
vezető látja el. Önmaga fődramaturgja
például sok évtizedes színházvezetői pá-
lyája során mindmáig Jean-Louis Barrault;
a mai amerikai színház legdinamikusabb
egyénisége, Joseph Papp pedig, aki többek
között a bizonyos nemzeti színházi
funkciót betöltő Vivian Beaumont
Theatre-t igazgatja, s a színház
kulcsemberének a drámaírót tartja, állandó
háziszerzőgárdát foglalkoztat, s ennek
tagjaival személyesen dolgozik együtt.
Ilyen esetekben a művészeti vezető-
fődramaturgnak nagy szüksége van
megbízható munkatársakra, akik azonban
elsősorban lektorok-tanácsadók - mint
ahogy ezt mutatja egy hasonló hazai példa:
Kazimir Károly színházvezetői gyakorlata.

Nem minden animateur hajlamából,
idejéből, munkabírásából telik azonban az
ilyen funkciómegtöbbszörözésre, bár
kétségtelen, hogy mind világszerte, mind
nálunk a jelentős rendezők eddig soha nem
látott mértékben működnek közre a színre
kerülő s elsősorban eredeti drámák előzetes
munkálataiban, vagyis egyre kevésbé érik
be azzal, hogy csak egy kész, tőlük
függetlenül előállított szöveg meg-
valósítására szorítkozzanak. De az esetek
többségében a szöveges, irodalmi anyag-
gal dolgozó színházaknál a rendezők
mégsem nélkülözhetik a dramaturgot, csak
épp : ez a szükséglet differenciáltabbá
vált. Míg a hagyományosabb alkatú,
inkább megvalósító, mint önállóan alkotó
rendező beéri a hagyományosabb típusú
dramaturggal, a „rendezői színház" hívei,
ha nem egyben dramaturgjai is ön-
maguknak, egyenrangú partnert keres-nek,
aki a maga szélesebb körű irodalmi
tájékozottságával, műveltségével, elvi-
esztétikai ismereteivel kiegészítheti, be-
ágyazhatja, bizonyos mértékig ihletheti,
kiterjesztheti - és még szaporíthatnánk az
igéket - az ő látomásukat. Ahol egy jelen-
tős modern rendező megtalálta ezt a je-
lentős dramaturgpartnert, ott a mai szín-
házi fejlődés csomópontjai jöttek létre.
Peter Brook mellett, ha nem is
személyesen, de írásaiban annál
aktívabbul ott működött Jan Kott; de akad
példa szép számmal a konkrét, személyes
együtt-működésre is. Manfred Wekwerth,
mint a Berliner Ensemble főrendezője
társ-

rendezőként is igényt tartott fődrama-
turgjára, Joachim Tenschertre, s nem vé-
letlen, hogy még külföldi vendégrende-
zésre is együtt hívták meg őket. Krejča
mellett ott állt Grossman, Grotowski
mellett ott áll Ludwik Flaszen, Peter Stein
mellett Botho Strauss. És akiknek műhe-
lye még nem ily neves, de munkásságuk
iránya többé-kevésbé hasonló: a fiatal
francia társulatok, amelyek a párizsi pe-
remvárosokban vagy vidéki nagyváro-
sokban működve úttörő társadalmi funk-
ciót látnak el, minden hazai hagyomány-
nyal ellentétben fennállásuk óta egyen-
rangú partnerként tartják számon az ani-
mateurt és a dramaturgot. Külsőségnek
tetszhet, de nézetem szerint alapvető
fontosságú, hogy például a Théátre Po-
pulaire de Lorraine plakátjain mostanában
a dráma címe alatt a következő szöveg áll:
„Mise en scčne et dramaturgie de Jacques
Kraemer, René Loyon et Charles
Tordjman", ahol is Kraemer a fő-rendező,
Loyon és Tordjman a dramaturgok, de a
színház a köztudatba egy kollektív
rendezői-dramaturgiai alkotás fogalmát
akarja beleplántálni. (Ehhez képest
„hagyományosabb" az a nálunk is most
terjedő gyakorlat, hogy a plakáton
mindenképp feltüntetik a dramaturgot is.
De itt is említést érdemel a lyoni Centre
Dramatique National, a korábbi Théátre
du Cothurne eljárása, ahol például Peter
Weiss Hölderlinjének plakátján a cím alatt
először a „mise en scčne"-t, majd a
„dramaturgie"-t tüntetik fel. Persze ez
megfelel a szokásos francia ter-
minológiának: mivel a plakátok, műsor-
füzetek stb. „rendező" helyett mindig
„rendezés"-t írnak, ennek felel meg a
„dramaturg" helyett a „dramaturgia"

kifejezés, de ebből a nyelvhasználati vé-
letlenből itt tartalmi konzekvencia is fa-
kad: adott esetben François Bourgeat nem
„dramaturgja" a produkciónak, ha-nem a
produkció „dramaturgiáját" szignálja. (És
egy további, ugyancsak meg-szívlelendő
példa: mikor a Francia Kommunista Párt
elméleti folyóiratának, a La Nouvelle
Critique-nek hasábjain a gennevilliers-i
Népszínház ki óhajtotta fejteni, hogy az
adott francia politikai helyzetben miért
inkább Lenz eredeti Házitanítóját viszi
színre a ma sokkal ismertebb brechti
adaptáció helyett, a dramaturg, Alain
Giraud a színház „rendezői kollektívájá-
nak tagjaként" szignálta az erre szánt ter-
jedelmes és igen színvonalas expozét.)

Mindezzel korántsem akarom tagadni a
hagyományosabb típusú színházak, illetve
művészeti vezetések mai jelentősé-

gét, és ezzel kapcsolatban lekicsinyelni a
bennük működő és feladatuk magaslatán
álló dramaturgiák fontosságát. A jövőbe
kellene látnom ahhoz, hogy ide vagy oda
billentsem az ítélkezés ingáját: vajon a
száz év múlva működő hangadó színhá-
zak Peter Brook párizsi laboratóriumát
vallják-e közvetlen elődjükül avagy Lau-
rence Olivier-Peter Hall magas színvo-
nalú, de a hagyományokhoz kapcsolódó
Nemzeti Színházát, Ljubimov zseniális
kísérleteit vagy Tovsztonogovnak egy
egyenletes fejlődésbe beágyazott és csúcs-
teljesítményeit szerves logikai láncszem-
ként nyújtó műhelyét, Gyurkó László és
Jancsó Miklós Huszonötödik Színházát
vagy Ádám Ottó Madách Színházát. Min-
denesetre ma nyilvánvaló: a dramaturg
funkcióját meghatározza, hogy a felsorolt
alternatívák típusai közül melyikhez
kötötte sorsát; de nyilvánvaló az is, hogy
a hagyományosabb típusú színházakon belül is
megnövekedtek a vele szemben támasztott igé-
nyek, mert a hagyományosabb típusú
színházakban is érvényesül, a korszellem
és a korigény következtében, az önálló,
teátrális vagy ha úgy tetszik, rendezői
színház vonulata. Szöveghűségéért di-
csérték a Royal Shakespeare Company
legújabb Romeo és Júlia-előadását; merész
adaptálásáért, alkotó dramaturgiai kon-
cepciójáért ugyane színház Rózsák hábo-
rúja-ciklusát - a színház dramaturgjának
mindkét esetben helyt kellett tudnia állni.
Más típusú dramaturgiai munkát kíván a
Vígszínházban egy legföljebb csak kor-
rekciókat igénylő Örkény- vagy Szako-
nyi-darab és mást a Harmincéves vagyok
című, kollektív munkával, lépésről lépés-
re előállított „musical, dokumentumok-
ból" - a dramaturg mindegyik esetben
ugyanaz a személy.

Vagyis: akár hagyományosabb, akár
avantgarde jellegű színházi vállalkozásról
van szó, ha jó, korszerű színházról gon-
dolkodunk, igazat kell adnunk Frank
Marcusnak, az ismert angol drámaíró-
kritikusnak, aki Színre lép a dramaturg
című elvi esszéjében elmondja: az eszmé-
nyi színházi triumvirátus ma szerinte a
művészeti vezetőből, a dramaturgból és a
gazdasági igazgatóból áll. És ha a mi
körülményeink között az ilyen típusú
színházvezetés még korántsem mondható
általánosnak, akkor, úgy vélem, nem az
elvben, hanem az említett objektív és
szubjektív feltételekben keresendő a hiba.

(Folytatjuk)


